สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ

คำขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนำคม
สำหรับอำกำศยำนซึ่งไม่มีนักบิน
UAV’S RADIO EQUIPMENT REGISTRATION

แบบ คท.30
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เอกสำรเลขที.่ ................................
ลงวันที.่ .........................................

กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน  ให้ถูกต้องครบถ้วน Check mark in the box
วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. ………….. Date/Month/Year
วันที่ครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน Date of possession UAV
 นาเข้าด้วยตนเอง วันที่ Import by yourself (On date/month/year) ………………………………..………………………..……..…………………….
 ซื้อจากร้านค้า ตามใบเสร็จ/ใบกากับภาษี ลงวันที่ Purchase from …………………………………………………………………………………………
(Receipt/Tax invoice on date/month/year) .......................................................................................................................................
 นาเข้ามาใช้งานในประเทศเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ Temporary import (For Tourist) ..………………………………………………….....
Tourist Visa valid for .......................................... days (From …………………………………………. Until ..........................................................)

ประเภทอำกำศยำน
 น้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม Weight less than 2 kg.
 น้าหนักเกินกว่า 2 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 25 กิโลกรัม Weight more than 2 kg. but less than 25 kg.
 น้าหนักตั้งแต่ 25 กิโลกรัมขึ้นไป Weight more than 25 kg.
ข้าพเจ้าขอยื่นคาขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ I would like to apply for
UAV’s radio equipment registration with the following information

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ขอขึน้ ทะเบียน Section 1, Applicant information
(1) บุคคลธรรมดำ (1) Natural Person
ชื่อ Name .................................................. นามสกุล Surname ...................................................... อายุ Age ................... ปี
เลขประจาตัวบัตรประชาชน Thai Citizen ID ---- เลขหนังสือเดินทาง Passport ............................
เกิดวันที่ Date of birth ................. เดือน Month .................................. พ.ศ. Year ……….....….. เชื้อชาติ Race .............................................
สัญชาติ Nationality ................................................. อาชีพ Occupation .......................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน/สามารถติดต่อได้ Contact Address เลขที่ Number ................................. ตรอก/ซอย Alley .....................................................
ถนน Street ......................................... ตาบล/แขวง Sub-District ........................................ อาเภอ/เขต District ..........................................
จังหวัด Province ........................................ รหัสไปรษณีย์ Postcode ........................... โทรศัพท์มือถือ Mobile ...........................................
โทรศัพท์ Phone .................................. โทรสาร Fax .................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail .......…...…………….…......………………
(2) นิติบุคคล/ส่วนงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำร หรือหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย (2) Juristic person/
government agency, state enterprise, state agency or agency; which is a legal entity.
ชื่อนิติบุคคล/หน่วยงาน Name of juristic person/Organization .............................................................................................

เลขทะเบียนนิติบุคคล Registration number ---- วันทีจ่ ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล Date of
incorporation ............................ ลักษณะธุรกิจหรือกิจกรรมที่ประกอบการ Nature of business or activity .........………............................…..
ที่ตั้ง Address เลขที่ Number ............................... ตรอก/ซอย Alley …........…….....….......………… ถนน Street .............................................
ตาบล/แขวง Sub-District ......................................... อาเภอ/เขต District .................................... จังหวัด Province .....................................
รหัสไปรษณีย์ Postcode ............................ โทรศัพท์มือถือ Mobile ......................................... โทรศัพท์ Phone ..........................................
โทรสาร Fax .................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail ...............................................................................................
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ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ของกำรใช้อำกำศยำน Section 2, Purpose of use the aircraft
 เพื่อการเล่นเป็นงานอดิเรก ความบันเทิง หรือเพื่อการกีฬา Hobby, entertainment or sport
 เพื่อการรายงานเหตุการณ์หรือรายงานการจราจร (สื่อมวลชน) Journalist or traffic report (Mass communication)
 เพื่อการถ่ายภาพ ถ่ายทาหรือการแสดงในภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ Photography, Videography or TV-Filming
 เพื่อการวิจัยและพัฒนาอากาศยาน เพื่อการพาณิชย์ Aircraft Research and development for commercial use
 กรณีมีวตั ถุประสงค์อื่น ให้ระบุ Other purpose, specify ..…………………………………………………………..………………………………………
ส่วนที่ 3 ข้อมูลอำกำศยำนที่ควบคุมกำรบินจำกภำยนอก Section 3, UAV information
(1) แบบอากาศยาน ตราอักษร Brand …..…………………………....….....…….…… รุ่น Model ……..………………….......................……………………..
(2) จานวนเครื่องยนต์ Number of motors ………………..……………………… จานวนใบพัด Number of propellers ...………..…………………..…….
(3) หมายเลขประจาเครื่อง Serial number …………………….........................................................................……………..………………………..……
(4) น้าหนัก (ก.ก.) Weight (kg.) ……....…………………………………………………...............……………………………………………………………………..……
(5) อุปกรณ์ที่ติดตั้ง Installated accessories ………..………………………………………………………………………………………………………………….…....
(6) เพดานบินสูงสุด (เมตร) Max, flying altitude (meter) .......………………..………………………………………………………………………………………...
(7) คลื่นความถี่ (MHz) และกาลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (Equivalent Isotropically Radiated Power : e.i.r.p.)
Frequency and transmission power

 433.05 – 434.79 MHz กาลังส่งสูงสุด e.i.r.p. 10 mW Maximum transmission power 10 mW
 2400 – 2500 MHz กาลังส่งสูงสุด e.i.r.p. 100 mW Maximum transmission power 100 mW
 5725 – 5850 MHz กาลังส่งสูงสุด e.i.r.p. 1000 mW Maximum transmission power 1000 mW
ส่วนที่ 4 ข้อมูลอุปกรณ์ควบคุมกำรบิน Section 4, Remote controller information
(1) อุปกรณ์ควบคุมการบิน ตราอักษร Remote control brand ...................................…………………………………………..................................
(2) หมายเลขประจาเครื่องอุปกรณ์ควบคุมการบิน Remote control serial number …....................………………………………………………........
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ข้างต้น มีความสอดคล้องตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สาหรับใช้งานเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ หากก่อให้เกิดการรบกวนระดับ
รุนแรงต่อการใช้คลื่นความถี่ของข่ายสื่อสารอื่นในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ข้าพเจ้าจะระงับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวทันที I hereby
certify that the radio equipment contained in the UAV above declared confirm with the NBTC notification of rules and conditions for
radio frequency usage permission for general use UAV.

ลงชื่อ ......................................................
(....................................................)
ผู้ยื่นคาขอ/ผู้แทนนิติบุคคล
Signature of Applicant/Corporate Representative

หมำยเหตุ หากผู้ขอขึน้ ทะเบียนฯ ไม่แจ้งข้อความจริงต่อเจ้าพนักงานผูร้ ับขึ้นทะเบียนฯ ถือว่าผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ กระทาความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อ เจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 137 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ False information to registration, under the Criminal
Code, Section 137 shall be liable to imprisonment up to six months or fine up to one thousand Baht or both.
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ส่วนที่ 5 เอกสำรประกอบคำขอขึ้นทะเบียน Section 5, Requirements document
5.1 เอกสำรแสดงตน Applicant Identity Verifration Document
 แสดงบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน Thai Citizen ID
 สาเนาหนังสือเดินทาง Copy of passport (For foreigner)
 สาเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นร้านค้า) Copy of commercial registration (In case of store merchandise)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 90 วัน) Copy of corporate registration (Issue within 90 days)
5.2 เอกสำรแสดงลักษณะทำงเทคนิค UAV Technical Data
 เอกสารแสดงลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์/เอกสารแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier
Declaration of Conformity: SDoC)/แบบรับรองตนเองของผู้ครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมสาหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
(Owner Declaration of Conformity: ODoC)

 รูปถ่ายของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างและตราอักษร แบบ/รุ่นของเครื่องวิทยุ
คมนาคม นั้น UAV’s picture shows front, back, side and serial number/บัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมจากผู้จาหน่าย
 สาเนาใบยกเลิกการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) (คท.31) ของผู้ครอบครองเดิม
กรณี เปลี่ยนผู้ครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคม Copy of cancellation the UAV’s radio equipment registration. In case,
transferring of ownership

 ใบเสร็จ และ/หรือ ใบกากับภาษี Receipt and/or Tax invoice
5.3 เอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติมกรณีมอบอำนำจ Additional evidence of Power of Attorney
 หนังสือมอบอานาจ Power of Attorney document
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูม้ อบอานาจ Copy of ID card of the authorized person.
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูร้ บั มอบอานาจ Copy of ID card of the attorney.
ส่วนที่ 6 สำหรับเจ้ำหน้ำที่ For Officer
 ผ่ำนเกณฑ์ Approval
 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ Not Approval
 อื่นๆ Other …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทั้งนี้ ห้ามนาอุปกรณ์ใดๆ มาติดต่อหรือปรับเข้าไว้ หรือประกอบกับเครื่องวิทยุคมนาคมข้างต้นเพื่อเพิ่มกาลังส่งให้เกินกว่าที่กาหนดไว้ และในการบังคับหรือ
ปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ให้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาต
และเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศที่ไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) พ.ศ. 2558 Do not take any equipment.
Contact or adjust. Or to connect with the radio communications above to increase transmission capacity beyond the specified. For
the purpose of enforcing or releasing an aircraft without pilot type airplanes, it shall comply with the notification of the Ministry of
Transport regarding the rules of application and the conditions for enforcing or releasing air. External (Drone) 2015
กรณี ไม่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศฯ ไม่สามารถใช้งานในประเทศไทยได้และให้ดาเนินการทาลายเครื่องวิทยุคมนาคมหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร
ภายใน 30 วัน และแจ้งสานักงาน กสทช. ทราบ ภายใน 15 วัน In case of “Not Approval”, the owner will not allow to use in Thailand. Must be
destroyed or exported out of the Kingdom of Thailand within 30 days, and must report to NBTC

ลงชื่อ.....................................................
(....................................................)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ Signature of Inspector Officer
ลงชื่อ.....................................................
(....................................................)
ผู้รับขึ้นทะเบียน Signature of Registrar Officer
หน่วยงาน Organization ..................................................
วันที่ Date ..................................................
สานักการอนุญาตและกากับวิทยุคมนาคม (คท.)
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สานักงาน กสทช.)
87 ถนนพหลโยธิน 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2670 8888 ต่อ 7400, 7402 http://www.nbtc.go.th Call Center 1200
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